


mengt hij zich incognito onder de
manschappen. Hij daagt hen uit:
valt  oorlog  te  rechtvaardigen?
Kan een volk in nood alle leed op
zijn koning afwentelen?
Daarna wordt het goed georgani
seerde rijk snel verkwanseld. Hen
ry VI (Eelco Smits) is karikaturaal
geportretteerd als een slappeling
en huilebalk. Hij is de speelbal van
konkelfoezelende  vertrouwelin
gen die hem voetje willen lichten.
Als hij zijn voogd ziet wegvallen,
komt  Henry’s  ware  aard  boven:
een staatsman in pyjama, die ver
twijfeld  naar  zijn  rozenkrans
zoekt. 

Wijnvlek

Zo heeft elk van de drie kings zijn
onthullend moment, een röntgen
foto die hun menselijkheid bloot
legt. Bij Henry V is het een stunte

noye, draait het  in Kings  of  war
niet om de  inwisselbaarheid van
de macht, de kroon die geen vorst
lijkt te passen. Deze trilogie heeft
een  glasheldere  focus.  Ze  toont
drie leidersfiguren, die elk op een
verschillende manier omgaan met
leiderschap en verantwoordelijk
heid in crisistijden.
De eerste  in de rij, Henry V  (ge
speeld door Ramsey Nasr), is een
strateeg.  Hard,  maar  ook  hu
maan.  Zie  hoe  hij  bedachtzaam
een kaarsvlam aait: deze jonge ko
ning is geen doetje. Zijn claim op
Frankrijk bereidt hij voor  in een
war  room,  tussen  antieke  staf
kaarten en digitale troepenbewe
gingen op groot scherm. Tegen al
le verwachtingen winnen de Brit
ten  de  beslissende  slag  bij  Azin
court.  Maar  Henry  V  is  ook  een
zoekende koning. Op het slagveld

‘Men onthoudt 
van mij dat ik 
in een vliegtuig 
heb gepist’ 
Misschien moet  iemand aan 
GÉRARD DEPARDIEU 
eens vertellen dat hij zijn 
fratsen niet telkens weer 
moet oprakelen. Wellicht 
zullen we ze dan sneller 
vergeten.

BOEKEN

Leuk, met een  boek in bad. Tot,
u kent het, het boek nat wordt, de
letters uitlopen en de bladzijden
als  natte  schotelvodden  in  het
badwater dwarrelen. Een Neder
landse ondernemer had er genoeg
van.  Jasper  Jansen,  zo  heet  de
man, is nu via het crowdfunding
platform Kickstarter geld aan het
ophalen om speciale ‘badboeken’
te  laten  maken.  Bibliobath,  zo
heet zijn project. 
De  boeken  worden  in  waterbe
stendig, scheurvast en makkelijk

schoon  te  maken  materiaal  ge
maakt. En het gaat niet om flutro
mannetje. Neen, de man wil Mark
Twain,  W.  B.  Yeats,  Sun  Zi  en
Shakespeare op die manier uitge
ven. Lijkt niet echt badliteratuur
toch?  ‘Net  wel’,  zegt  Jansen  aan
NRC  Handelsblad.  ‘Ik  wil  litera
tuur uitgeven die tijd en aandacht
vergt. Ik heb zelf eindelijk Shake
speare gelezen omdat het  in bad
kon. Jansen heeft 9.000 euro no
dig voor zijn project. Na de eerste
halve dag zat hij aan 751 euro. (lvv)

Met Shakespeare in bad 

Baden  met  boeken.  ©  rr

DESALNIETTEMIN

Een knuffelbeest dat eruitziet als Gert Verhulst. Een mok
met het lachende gezicht van Gert Verhulst. Een Tshirt van
Gert Verhulst en die irritante hond. Een foto op een acht
baan,  terwijl  je met ogen vol  schrik  in de  lens kijkt. Een
zonneslag. Een  indigestie van hamburgers, waterijsjes en
schepsnoep. Een brooddoos vol warme boterhammen met
jonge kaas – want je wou liever hamburgers, waterijsjes en
snoep eten. Plakhandjes en natte kleren... wat je overhoudt
van een dagje pretpark, wil je meestal het liefst snel verge
ten. 
Niet zo voor de Fransman die op 9 mei 1971 Meli Park be
zocht. Tijdens zijn bezoek aan het themapark dat de bijen
centraal stelde, maar in 1999 transformeerde tot Plopsaland
De Panne, nam de man uit een attractie een standbeeldje
van een bij mee naar huis. ‘Als aandenken aan de mooie dag
die hij er beleefde’, zo lezen we in het persbericht van Plopsa
land. 
Vrijdag  organiseert  het  pretpark  een  plechtig  moment
waarbij de familie van de intussen overleden Fransman het
beeldje na 44 jaar zal teruggeven aan de familie Florizoone,
de toenmalige eigenaars van
Meli Park. Het was immers
de laatste wens van de man
dat  het  gestolen  bijtje  zou
terugkeren  naar  zijn  recht
matige eigenaar. Het stand
beeld krijgt een plek in het
Meli Museum, dat de voor
geschiedenis  van  Plopsa
land  De  Panne  in  beeld
brengt. 
We kunnen maar beter blij zijn met elke bij die huiswaarts
keert. Want de bij sterft uit. Maar misschien kan kunst de
bij wel redden. In de beeldentuin  van het MoMA in New
York kun je vanaf vandaag een vrouwelijk naakt met een
levende bijenkorf als hoofd bewonderen. Met het werk wil
de Franse kunstenaar Pierre Huyghe de sterke, eeuwenoude
band tussen mensen en bijen onder de aandacht brengen.
In de bijenkorf leven tamme Italiaanse honingbijen, maar
bezoekers wordt gevraagd om op een afstand van minstens
drie meter te blijven. Dit werk bekijken doe je op eigen risi
co,  zo waarschuwt het MoMA. Weinig kans dus dat deze
bijen op een dag als souvenir in de zak van een dagjestoerist
belanden. 

Misschien kan
kunst de bij wel
redden

Z
ot van glorie, omdat hij
de kroon bijna te pak
ken heeft, gaat Richard
III  achter  een  batterij
hotlines  zitten.  Hij

doet  alsof  hij  belt  met  Obama,
Merkel en Poetin. Duidelijker kan
de hint niet zijn: Kings of war gaat
ook over machtshebbers van van
daag.  Ook  het  allereerste  beeld,
een  snapshot  van  de  jongste
kroonprins  baby  George,  is  ge
plukt uit de actualiteit. Terugtel
lend in de tijd belanden we in de
middeleeuwen,  bij  gekroonde
hoofden  die  het  behoorlijk  bont
maakten in hun machtshonger en
territoriumdrift. 
Kings of war is Ivo Van Hoves ver
sie van Shakespeares koningsdra
ma’s. Zijn eigen Ten oorlog. Maar
anders dan in de mythische mara
thon van Luk Perceval en Tom La

IVO VAN HOVE PAKT KONINGSDRAMA’S VAN SHAKESPEARE AAN

STAATSMAN 
IN PYJAMA

Overrompelend in scène gezet, vinnig geacteerd, slim
gemonteerd: ‘Kings of war’, de nieuwe 

Shakespearemarathon van Toneelgroep Amsterdam, 
houdt het publiek vier uur in de ban. 
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Strakke  tradities

Met  scenisch  meesterschap,
scherp inzicht en veel flair brengt
Toneelgroep Amsterdam hier een
demonstratie  van  de  intense  la
ding die theater kan meekrijgen.
Hoe deze voorstelling bij een vol
gende halte in Londen landt, blijft
spannend. De tradities zijn er nog
al strak. ‘We love our Shakespeare’,
zei de directrice van The Barbican
diplomatisch  na  de  Nederlandse
première. ‘But we love Ivo too.’

‘Kings  of  war’  van  Toneelgroep 
Amsterdam  ¨¨¨¨¨. 
Gezien  in  de  stadsschouwburg 
Amsterdam,  14/6.  Voorstellingen
in  België  pas  in  het  seizoen  2016
2017. 

 
 
 

spannend,  de  dood  voltrekt  zich
altijd snel en clean. Zo werkt hier
ook  de  camera,  die  alle  details
naar het centrum trekt. Ultrasnel
le  overgangen,  speeches  frontaal
in closeup, de strakke cadans van
de kroningsscènes: je zit gefasci
neerd te kijken naar de vaart die
het verhaal meekrijgt. In de cou
lissen lijkt er evenveel te gebeuren
als op de scène. Het kan, door een
sluwe  mix  van  livebeelden  en
vooraf opgenomen scènes. 
De  muzikale  inbreng  (Transpa
rant en Blindman) is stevig. Eric
Sleichim  schreef  en  arrangeerde
muziek voor  een  trombonekwar
tet  en  contratenor  Steve  Dugar
din. Statige kroningsmuziek wis
selt af met treurmuziek in sourdi
ne, flarden Byrd en Dowland met
een donkere elektronische sound
track bij Richard III.

over.  Bij  Romeinse  tragedies,  de
vorige Shakespearemarathon van
Ivo Van Hove, was het mediaspek
takel van de politiek het vormelij
ke uitgangspunt. Dit keer echoot
de  overrompelende  scenografie
van  Jan  Versweyveld  de  pseudo
documentairestijl van historische
tvseries. 
Op  het  scherm  is  macht  cool  en

Van Hove  laat Kings of war niet
eindigen  met  gruwel  en  zelfdes
tructie. De hoop gloort bij opvol
ger  Richmond,  koning  Henry
VII. De  laatste Britse koning die
het  slagveld  nodig  had  om  de
troon te bestijgen, wordt gespeeld
door, alweer, Ramsey Nasr. De cir
kel  is  rond:  daadkracht  en  toe
komstperspectief nemen het roer

lige versierscène, als hij de hand
vraagt van de Franse prinses Ca
thérine. In de tiktak van de liefde
blijkt hij niet echt een haantje. Bij
Richard  III, de manipulator met
zijn  duistere  plannetjes,  vinden
de  sleutelscènes  voor  de  spiegel
plaats.  De  monologen  voor  de
spiegel zijn een mix van ijdelheid
en kritische zelfbevraging. 
Hans  Kesting,  trekkebenend  en
met  een  uitvergrote  wijnvlek  op
het gezicht, speelt Richard niet als
de aartsgluiperd, maar als een be
rekende  cynicus.  Zijn  moorden
pleegt Richard III kil en berekend,
met een gifinjectie. In een bunker
beleeft  hij  zijn  laatste  uren  al
leen. De metronoom tikt,  in  zijn
verziekte geest komen zijn slacht
offers  spoken.  Zelfs  het  paard
waar hij om smeekt, moet hij zelf
spelen.

Je  zit  gefascineerd  te  kijken  naar 
de  vaart  die  het  verhaal  meekrijgt. 
In  de  coulissen  lijkt  er  evenveel  te 
gebeuren  als  op  de  scène

De  overrompelende  scenografie  van  ‘Kings  of  war’  echoot  de  pseudodocumentairestijl  van  historische  tvseries.  ©  Jan  Versweyveld

TELEVISIE

Leon de Winter 
schrijft tvserie

Het Nederlandse telecombe
drijf KPN werkt aan een eigen 
televisieserie, genaamd Brussel. 
Auteur Leon de Winter schrijft 
het scenario. De tiendelige serie 
gaat over een eurocommissaris 
en een beroepsmilitair bij de 
Navo. KPN wil met eigen con
tent concurreren met online 
diensten zoals Netflix. Naast 
Brussel gaat KPN ook sport en 
muziekprogramma’s aanbieden. 
Zo heeft KPN deals gesloten met 
onder meer de Eredivisie en 
grote danceevenementen.  (too)

MEDIA

Geen wimbledon 
op VRT

De VRT zendt dit jaar geen 
wedstrijden uit van het tennis
toernooi van Wimbledon, dat op 
29 juni begint. De voorbije jaren 
had de VRT recht op tien wed
strijden, maar door de besparin
gen lukt dat niet meer. Het is 
bovendien ook niet zeker dat er 
beeldfragmenten in Het jour
naal of andere uitzendingen te 
zien zullen zijn. De onderhande
lingen daarvoor lopen nog. Wie 
de wedstrijden wil zien, kan te
recht bij de Britse omroep BBC 
en bij Eurosport. (tdl)

MUZIEK

Florence komt 
terug

Florence + The Machine 
komt niet alleen naar Werchter 
op 25 juni, op 9 december treedt 
de groep ook op in het Sportpa
leis met de How big tour, op
gehangen aan het nieuwe album 
How big, how blue, how beauti
ful, dat zopas verscheen na een 
lange pauze. 
Zangeres Florence Welch vocht 
een tijdje tegen een depressie, 
maar lijkt die overwonnen te 
hebben. Na de release van haar 
album lijkt ze ook weer zin te 
hebben om in het podium. (lvv)

MEDIA

VRTkijker wil minder talkshows 
en meer films

Bijna 40 procent van de VRT
kijkers vindt dat er te veel 
shows en talentenjachten wor
den uitgezonden. Bijna 39 pro
cent wil minder talkshows. Dat 
blijkt uit een publieksbevraging 
van de Universiteit Antwerpen 
die gisteren werd voorgesteld in 
het Vlaams Parlement. 
Uit de cijfers bleek ook nog dat 
het gros van de televisiekijkers 
vindt dat er net genoeg nieuws 
en duiding is. Ze willen echter 
meer films, documentaires en 
Vlaamse fictie. 65 procent vindt 

dat de VRT het Algemeen Ne
derlands moet hanteren in alle 
programma’s. Opmerkelijk, als je 
weet dat het best bekeken VRT
programma Thuis is, niet met
een een toonbeeld van Alge
meen Nederlands. 
Bij de radioenquête valt op dat 
69 procent te vinden is voor de 
populaire VRTradiozenders. 
Ook dat is een opvallend cijfer, 
met de discussie over de moge
lijke verkoop van de populaire 
radiozender MNM in het achter
hoofd. (blg)
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